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Wstęp  

Podstawę prawną opracowania uzasadnienia do Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na 
lata 2014-2024 r., zwana dalej Strategią zawierającego informacje o udziale społeczeństwa 
w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowiska jest art. 42 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą OOŚ. 

Przebieg konsultacji społecznych  

Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie 
z art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy OOŚ został przeprowadzony w formie konsultacji 
społecznych projektu „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 r.” oraz Prognozy 
Oddziaływania na Środowisko przedmiotowego projektu Strategii.  

Termin konsultacji obejmował okres od 19 maja do 09 czerwca 2014 r. tj. 21 dni. 
W tym czasie podmioty uczestniczące w konsultacjach miały moŜliwość wyraŜenia opinii lub 
złoŜenia uwag do przedłoŜonych dokumentów.  

W tej sprawie na stronie urzędu Miasta Kalisza pod adresem: 
http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/zglos-uwagi-do-strategii, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu (strona internetowa), na tablicy ogłoszeń 
w kaliskim ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1 oraz na słupach 
ogłoszeniowych w róŜnych regionach miasta zamieszone zostało ogłoszenie o opracowaniu 
projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko oraz o moŜliwości składania uwag i wniosków.  

Formy konsultacji  

Mieszkańcom miasta Kalisza została stworzona moŜliwość wyraŜania opinii, składania 
uwag i postulatów w następujących formach: 

1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Kalisza, 

2. ustnie do protokołu, w Urzędzie Miasta Kalisza (pokój 28, tel. kontakt. 62 765 43 14), 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tkrawczykowski@um.kalisz.pl) na 
załączonym formularzu konsultacji społecznych bez konieczności opatrywania go 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Interesariusze  

Głównymi interesariuszami konsultacji byli: 

• mieszkańcy Miasta Kalisza, 
• Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Kalisza, 
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• przedstawiciele Rady Osiedla Korczak,  
• członkowie Kaliskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, 
• zespół NiezaleŜnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Zarząd 

Regionu Wielkopolska Południowa. 

Weryfikacja wniosków i uwag 

Wszystkie otrzymane uwagi, opinie i wnioski po zakończeniu konsultacji społecznych 
poddane zostały szczegółowej analizie pod kątem ich zasadności i moŜliwości wykorzystania 
w Strategii oraz Prognozie oddziaływania na środowisko. W trakcie konsultacji zgłoszono 6 
wniosków zawierających 32 uwagi o róŜnym stopniu szczegółowości. DuŜa część uwag miała 
charakter techniczno-redakcyjny. Uwagi merytoryczne odnosiły się głównie do załoŜeń 
metodologicznych zawartych w projekcie Strategii. 

Zestawienie uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. Zestawienie uwag wniesionych na etapie konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem.  
 

Tabela 1  Charakterystyka uwzględnienia uwag zebranych w trakcie konsultacji społecznych.  

L.p. Dokument 
Numer 
strony Syntetyczna zawartość uwagi 

Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem Uwaga 

Uwagi mieszkańca Kalisza 

1 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

2,3 Zmiana planu i struktury dokumentu. - 

Uwaga nie została uwzględniona. Dokument 
został opracowany zgodnie z planem i 
strukturą określoną w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zawiera wszystkie 
wymagane informacje, ponadto Wykonawca 
jest zobowiązany do jej zachowania. 
Ponadto przeprowadzenie solidnej diagnozy 
jest warunkiem koniecznym do procesu 
planowania strategicznego. Diagnoza zawsze 
stanowi najbardziej rozbudowaną część 
dokumentu. Stosowanym czasem 
rozwiązaniem jest umieszczenie diagnozy w 
załączniku do Strategii.  

2 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

92 Zmniejszenie liczby celów strategicznych.  - 

Uwaga nie została uwzględniona. Cele 
strategiczne zostały dobrane do kaŜdej ze 
sfer, które charakteryzowane były w Strategii 
(tj. społecznej, gospodarczej i przestrzenno-
ekologicznej). ZałoŜeniem przyświecającym 
formułowaniu celów strategicznych była 
potrzeba pokrycia nimi moŜliwie wielu 
aspektów funkcjonowania miasta, Ŝeby do 
kaŜdego celu moŜna było dobrać wpisujące 
się w niego cele operacyjne. Podejście takie 
pozwoli na równomierny rozwój miasta i 
przede wszystkim na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji, w 
którym to przypadku odpowiednie zapisy 
strategii są konieczne. 

3 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

92 
Weryfikacja potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców z przedstawionymi celami 
strategicznymi.  

- 

Wyznaczone w dokumencie cele strategiczne i 
operacyjne uwzględniają wnioski 
mieszkańców, które zostały zebrane podczas 
prowadzenia badania ankietowego. Strategia 
określa kierunki działań, które maja 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

odpowiedzieć na najwaŜniejsze, 
zdiagnozowane przez mieszkańców problemy. 

4 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

109 Rozwinięcie rozdziału: Monitorowanie i 
ewaluacja realizacji Strategii. 

- 

Uwaga nie została uwzględniona. Wnioski 
wynikające z realizacji poprzednio 
obowiązującej Strategii częściowo opisane 
zostały w diagnozie, która opracowana 
została m.in. na podstawie wyników 
monitoringu. Na obecnym etapie 
rozbudowywanie rozdziału dotyczącego 
monitoringu nie wydaje się zasadne, gdyŜ 
jego wiarygodne opracowanie moŜliwe będzie 
dopiero po określeniu zestawu działań, które 
mają słuŜyć realizacji celów stawianych przez 
Strategię. 

Uwaga Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Kalisza 

1 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 
Strategii Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

35 

Zamiana wyraŜenia w zakresie: 
Jest: "opracowany zostanie program 
ochrony przed hałasem".  
Powinno być, Ŝe program został 
opracowany.  
 

Zapis został zmieniony na: ” 
Dla terenów Kalisza, na 
których poziom hałasu 
przekracza poziom 
dopuszczalny, opracowany 
został program ochrony przed 
hałasem” 

Uwaga została uwzględniona. 

Uwagi mieszkańca Kalisza 

1 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

75 

Zastąpić zdanie „Badanie 
przeprowadzone zostało na 
reprezentatywnej grupie 500 
mieszkańców miasta.” Na: Badanie 
przeprowadzone zostało na  
niereprezentatywnej grupie 500 
mieszkańców miasta 

- 

Uwaga nie została uwzględniona. Próba do 
badania dobierana była losowo, a nie 
kwotowo, co jest powszechną praktyka przy 
realizacji podobnych badań. Kwestia 
„reprezentatywności” odnosi się do wielkości 
próby, która dla miasta o liczbie ludności 
Kalisza była wystarczająca. 

2 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

82 

NaleŜy opisać jak zmieni się Kalisz aby 
przy następnej ankiecie mieszkańcy nie 
mówili: „Zapytani o to, co najbardziej nie 
podoba im się w Kaliszu, mieszkańcy 
ponownie wskazywali na 
stan dróg i chodników, warunki drogowe 
oraz ogólne zaniedbanie przejawiające 

- 

PoŜądany stan Miasta Kalisza w perspektywie 
czasowej, dla której sporządzono Strategię 
precyzuje wizja rozwoju miasta Kalisza oraz 
wyznaczone cele. Dlatego teŜ, opisywanie 
tego samego w oddzielnym punkcie nie 
wydaje się zasadne. 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

się w brudzie, odrapanych budynkach i 
śmieciach, a takŜe problemy społeczne. 

3 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

19 Brak odniesienia do strategii ZIT - 

Uwaga nie została uwzględniona. Strategia 
ZIT jest dokumentem, który powstawał 
równolegle do Strategii Rozwoju Miasta 
Kalisza. Dokumenty opracowywane były tak 
aby zapewniona została ich zgodność. 
Strategia Rozwoju Miasta Kalisza duŜy nacisk 
kładzie na współpracę w ramach ZIT, której 
poświęcony został oddzielny cel strategiczny. 
Strategia dla Miasta uwzględnia zapisy 
strategii ZIT. 

4 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

32 
NaleŜy opisać strukturę kształcenia 
wyŜszego politechnicznego i 
humanistyczno artystycznego 

_ 

Uwaga nieuwzględniona. Opracowując 
dokument strategiczny trzeba znaleźć 
równowagę pomiędzy zawieraniem informacji 
zbyt ogólnych, a zbyt szczegółowym 
podejściem do badanego zjawiska, tak aby 
dokument zbytnie się „nie rozrósł”. Kwestię 
konieczności dopasowania struktury 
kształcenia do potrzeb rynku pracy 
uwypuklono w dokumencie bardzo wyraźnie. 

5 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

43 

Wykres 20. ObciąŜenie lekarzy w 
latach1999-2010 uzupełnić o dane do 
2013 roku mimo braku poprzedniego 
źródła danych. 

- 

Uwaga nieuwzględniona. Zespół monitorujący 
Strategię nie otrzymał powyŜszych danych z 
zakładów opieki zdrowotnej działających na 
terenie Kalisza. 

6 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

43 

Zweryfikować Wykres 20. ObciąŜenie 
lekarzy w latach1999-2010. 
Zmienić stwierdzenie Ponadto, dane 
wskazują na ciągłe zwiększanie się liczby 
personelu zatrudnionego w 
poszczególnych palcówkach 
medycznych. na Obserwuje się 
zatrudnienie personelu na godziny w 
poszczególnych palcówkach 
medycznych. 

- 

Uwaga nieuwzględniona. Zespół monitorujący 
Strategię nie otrzymał powyŜszych danych z 
zakładów opieki zdrowotnej działających na 
terenie Kalisza. 

7 Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 55 Dopisać. Na końcu akapitu Dogodne 

warunki dla przedsiębiorców…. Jednak 
Dokument rozszerzono o 
wskazaną informację. Uwaga uwzględniona. 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

lata 2014 – 2024 
 

ze względu na ceny gruntów 
przedsiębiorcy lokują produkcję równieŜ 
w lokalnych gminach. 

8 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

63 
Tabela 6. Struktura uŜytkowania 
gruntów w Kaliszu. Zaktualizować na 
2013.  Zamienić jednostkę Ha na „ha” 

 

Uwaga nieuwzględniona. Intencją 
zamieszczenia tabeli było nie tylko 
przedstawienie obecnej struktury, lecz 
równieŜ struktury docelowej. 

9 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

55 
Akapit Kompleksowych informacji o 
mieście.. uzupełnić ilu inwestorom 
pomogło podać liczby i fakty. 

 

Uwaga nieuwzględniona. Opracowując 
dokument strategiczny trzeba znaleźć 
równowagę pomiędzy zawieraniem informacji 
zbyt ogólnych, a zbyt szczegółowym 
podejściem do badanego zjawiska, tak aby 
dokument zbytnie się „nie rozrósł”. 
Informacje nt. działalności prowadzonej przez 
Biuro i najwaŜniejszych realizowanych 
przedsięwzięciach zawarte są na stronach 
miasta, natomiast statystyki zapytań, 
udzielonych informacji itp. nie są 
prowadzone. 

Uwagi przedstawicieli Rady Osiedla Korczak 

 
1 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

74 
Proponujemy jednolite nazewnictwo dla 
terenu „Teren zieleni nad Krępicą” lub 
„Park nad Krępicą”. 

Zapis został zmieniony. Uwaga uwzględniona. 

2 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 
Strategii Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

44 Literówka Krąpica powinno być Krępica. Zapis został zmieniony.  Uwaga została uwzględniona. 

3 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko 
Strategii Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

38 Literówka Sławiszyńska powinno być 
Stawiszyńska. 

Zapis został zmieniony.  Uwaga została uwzględniona. 

4 Prognoza 126 Jest „egzekwowanie wymogów ochrony Zapis został zmieniony. Uwaga została uwzględniona. 



 

8 

 

L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

oddziaływania na 
środowisko 
Strategii Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

środowiska przy projektowaniu (w tym 
m.in. analiza alternatywnych rozwiązań 
projektowych i wybór opcji najmniej 
konfliktowej środowiskowo), budowie i 
eksploatacji obiektów;”  
Powinno być: „egzekwowanie wymogów 
ochrony środowiska przy projektowaniu 
(w tym m.in. analiza alternatywnych 
rozwiązań projektowych i wybór opcji 
najmniej konfliktowej środowiskowo),  
budowie i eksploatacji obiektów z 
pominięciem jako priorytetu najniŜszego 
kosztu wykonania”. 

Uwagi Kaliskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego 

1 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

- 

Dokument zbyt mało miejsca poświęca 
problemowi tworzenia nowych miejsc 
pracy i proponowanych rozwiązań w tym 
kierunku. 

_ 

Uwaga niezasadna. 
Rekomendowane w sferze społecznej i 
gospodarczej cele nakierowane są m.in. na 
działania, które sprzyjać będą tworzeniu 
nowych miejsc pracy. 

2 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

- 

Dokument przygotowany jest w zbyt 
duŜym stopniu ogólności, moŜe być 
zastosowany zarówno do Kalisza, jak i do 
innego miasta o podobnej wielkości. 

_ 
Uwaga niezasadna. 
Dokument odpowiada na problemy miasta 
zidentyfikowane na etapie diagnozy. 

3 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

pierwszy 
akapitu 
w 
punkcie 
2.2 

Zamiana wyraŜenia w zakresie: 
Jest: „Kontynuowanie wsparcia dla 
inicjatyw oddolnych i NGOs”, zastąpić: 
„W Kaliszu zarejestrowanych jest ponad 
300 organizacji pozarządowych lub ich 
oddziałów terenowych. Aktywnie działa 
mniej, ale i tak działalność NGOs jest w 
Kaliszu bardzo widoczna. Taki stan 
rzeczy został osiągnięty między innymi 
dzięki znacznemu wsparciu tych 
organizacji z budŜetu miasta. Na 
przestrzeni ostatnich 10 lat kwota 
dofinansowania realizacji zadań przez 
organizacje pozarządowe wzrosła o 
ponad 200% kształtując się w 2013 roku 

Dokument uzupełniony został 
o wskazane zapisy. Uwaga uwzględniona. 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

na poziomie ponad 9 mln.” 

drugi 
akapit w 
punkcie 
2.2 

Uzupełnienie wyraŜenia w zakresie: 
Jest: „Oprócz juŜ przytoczonej tutaj 
pomocy finansowej, władze miasta 
powinny dąŜyć do ścisłej współpracy z 
tego typu organizacjami i realnie 
uwzględniać wyniki ich działalności w 
inwestycjach i przedsięwzięciach 
realizowanych na terenie miasta.”, o 
tekst „Zwiększanie efektywności zadań 
realizowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz ich profesjonalizacji 
moŜna osiągnąć równieŜ poprzez 
większe wykorzystanie mechanizmu 
wieloletniego kontraktowania realizacji 
przez NGOs usług społecznych oraz 
system wsparcia na pokrycie wkładów 
własnych przy ubieganiu się przez NGOs 
o środki zewnętrzne.” 

Dokument uzupełniony został 
o wskazane zapisy. 

Uwaga uwzględniona. 

4 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 
 

- 

Dokument powinien przedstawić nowe 
metody, którymi powinny się kierować 
władze samorządowe, aby zachęcić 
potencjalnych inwestorów do 
inwestowania w naszym mieście. 

Dokument zwraca uwagę na 
zmniejszanie liczby studiujących w 
Kaliszu, "na odpływ" ludzi młodych z 
naszego miasta, ale nie wskazuje metod, 
które by temu zapobiegły. 

Brak wskazań konkretnych kierunków, w 
jakim powinny zmierzać władze 
samorządowe i sposobów ich realizacji, 
aby w naszym mieście kwitło Ŝycie 
gospodarcze, kulturalne i naukowe. 

- 

Uwaga niezasadna. 
Dokument zawiera wszystkie wymienione 
wskazania w punkcie poświęconym wizji oraz 
celom strategicznym i operacyjnym. 

5 Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na - Strategia powinna zostać przygotowana 

przez osoby związane z Kaliszem, a nie - Uwagi są bardzo ogólne. Nie wskazano w 
nich konkretnych zarzutów do zapisów 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

lata 2014 – 2024 firmę zewnętrzną.  

Dokument zbyt obszerny i enigmatyczny, 
tworzony tak, aby wszyscy byli 
zadowoleni 

Dokument przykłada zbyt małą wagę do 
tworzenia nowych miejsc pracy 

Miasto powinno prowadzić świadomą 
politykę jawności i transparentności Ŝycia 
publicznego 

dokumentu. Dodatkowo na publiczne 
zaproszenie do wykonania Strategii z Kalisza 
nie złoŜono Ŝadnej oferty 

Uwagi zespołu NiezaleŜnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa. 

1 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Dokument zbyt ogólnikowy - 

Opracowując dokument strategiczny trzeba 
znaleźć równowagę pomiędzy zawieraniem 
informacji zbyt ogólnych, a zbyt 
szczegółowym podejściem do badanego 
zjawiska, tak aby dokument zbytnie się „nie 
rozrósł”. Dokument Strategii w syntetyczny 
sposób odnosi się do badanych zjawisk i 
zawiera najwaŜniejsze wnioski. 

2 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- 
Zgodność Strategii z dokumentami 
strategicznymi wyŜszego rzędu - 

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza musi być 
zgodna z dokumentami strategicznymi 
wyŜszego rzędu, a jej cele słuŜyć mają 
realizacji celów tych dokumentów. Autorzy 
strategii zapewnili taką zgodność, którą łatwo 
moŜna zauwaŜyć porównując te dwa obszary. 

3 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Sprzeczne konkluzje w analizie SWOT.  - 

Analiza SWOT nie zawiera sprzecznych 
konkluzji. Przytoczony przykład słuŜby 
zdrowia nie kłóci się ze sobą. To, Ŝe dostęp 
do usług medycznych się poprawia, nie 
znaczy, Ŝe jest ona na satysfakcjonującym 
poziomie. Natomiast miasto jako takie nie ma 
wielkich moŜliwości w zakresie poprawy tego 
stanu rzeczy, gdyŜ działalność słuŜby zdrowia 
w znacznej mierze determinowana jest przez 
władze centralne. 

4 Strategia Rozwoju - Głównym problemem Kalisza nie jest - Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

suburbanizacja tylko emigracja 
zarobkowa 

wskazują, Ŝe ludność Kalisza migruje głównie 
na tereny sąsiednich gmin. Emigracja 
zarobkowa do większych miast i zagranicę 
jest negatywnym zjawiskiem, które zostało 
teŜ przez autorów strategii zauwaŜone. 
Zaproponowano kierunki działań, które 
pozwolą to zjawisko ograniczyć. Nie zmienia 
to jednak faktu, Ŝe głównym kierunkiem 
migracji ludności Kalisza są tereny 
podmiejskie. Suburbanizacja natomiast 
pozytywnym zjawiskiem nie jest. 

5 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Brak skonkretyzowanych działań 
skierowanych do osób bezrobotnych 

- 

Dokument Strategii Rozwoju Miasta jest 
dokumentem o pewnym stopniu ogólności. 
Wskazuje kierunki działań i obszary na które 
powinna zostać zwrócona szczególna uwaga. 
Konkretne działania zawierają zwykle 
dokumenty sektorowe np. strategia 
rozwiązywania problemów społecznych. Jest 
to podstawowa zasada tworzenia 
dokumentów strategicznych. 

6 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Kwestie bezpieczeństwa - 

W Ŝadnym z punktów Strategii autorzy nie 
sugerowali, Ŝe brak bezpieczeństwa jest 
wynikiem alkoholizmu, narkomanii, czy 
przemocy w rodzinie. Czynniki te zostały 
wskazane przez mieszkańców Kalisza jako 
najwaŜniejsze problemy społeczne. 
Jednocześnie większość mieszkańców 
wskazała, Ŝe czuje się w Kaliszu bezpiecznie. 
Ponadto w Strategii wskazane zostały kierunki 
działań, których realizacja poprawi 
bezpieczeństwo w mieście. 

7 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Kwestie niedopasowania rynku edukacji - 

Autorzy strategii przypominają, Ŝe uczelnie 
wyŜsze są jednostkami autonomicznymi i 
miasto nie ma wpływu na oferowane na nich 
kierunki studiów, jak równieŜ na wybór 
ścieŜki edukacji przez młodych ludzi. 
Finansowanie szkolnictwa wyŜszego nie leŜy 
w gestii miasta i nie ma ono na nie wpływu.  
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

Cele strategiczne i operacyjne zawarte w 
Strategii wskazują konieczność lepszego 
dostosowania rynku edukacji do potrzeb 
lokalnego rynku pracy i wskazują kierunki 
działań słuŜące realizacji tych celów, które 
wdraŜane mogą być jedynie w oparciu o 
szeroką współpracę miasta, uczelni i 
przedstawicieli rynku pracy.  

8 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Kwestie rozwoju gospodarczego miasta - 

Autorzy Strategii nie zgadzają się ze 
stwierdzeniem, Ŝe SSE nie są w Kaliszu 
potrzebne. Doświadczenia, nie tylko kaliskie, 
wskazują, Ŝe stymulują one rozwój regionu i 
zapewniają miejsca pracy, nie tylko w swoim 
obrębie ale równieŜ w działalności usługowej, 
która rozwija się w mieście w związku z 
obecnością nowych zakładów pracy. 
Nie moŜna zgodzić się ze stwierdzeniem, Ŝe 
konieczna jest całkowita rezygnacja z umów 
cywilno-prawnych zwanych potocznie 
śmieciówkami. Oczywiście jest to forma 
zatrudnienia mniej korzystna dla pracownika, 
wykorzystywana w nadmiarze przez 
pracodawców, jednak w wielu przypadkach, 
ze względu na wysokie koszty pracy w Polsce, 
jedyna dla nich dostępna.  
Zmiany w obszarze szeroko pojętego prawa 
pracy i stosunków pracy konieczne są do 
wprowadzenia na poziomie centralnym. 
Miasto ze swojej strony moŜe co najwyŜej 
rekomendować pracodawcom zawieranie 
umów o pracę, popierając te działania 
odpowiednim systemem zachęt. 

9 
Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Kwestie turystyki i promocji - 

CięŜko o kategoryczne stwierdzenie, Ŝe Kalisz 
jest najstarszym miastem w Polsce. Jest 
pierwszym miastem w Polsce, o którym 
wspominają źródła pisane. Jednak fakt ten 
nie jest szeroko znany. Dlatego teŜ napisano 
o braku wyróŜnika.  
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L.p. Dokument Numer 
strony 

Syntetyczna zawartość uwagi Proponowana zmiana wraz 
z uzasadnieniem 

Uwaga 

Natomiast potrzeba promocji miasta Kalisza, 
jego atutów i atrakcji został w Strategii 
zauwaŜona i wpisana w cele do realizacji.  

10 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Kwestia ZIT - 

Konieczność nawiązania współpracy z 
Ostrowem (m.in. w ramach ZIT) została silnie 
uwypuklona. Został jej poświęcony oddzielny 
cel strategiczny. 

11 

Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na 
lata 2014 – 2024 

- Sfera przestrzenno-ekologiczna - 

Wskazane działania nakierowane na 
rewitalizację, poprawę środowiska i estetyki w 
mieście zostały uwzględnione w projekcie 
Strategii.  
Kwestia konieczności rozbudowy 
infrastruktury uŜytku publicznego podniesiona 
została w oparciu o przeprowadzone badania 
terenowe, z których wynika, Ŝe miasto nie 
osiągnęło jeszcze nasycenia tego typu 
inwestycjami. Zmiana zapisów w tym 
obszarze rozwaŜona zostanie przez Zespół ds. 
Strategii i będzie moŜliwa na etapie 
ewentualnej aktualizacji dokumentu. 

Źródło: Opracowanie własne. 


